
 
Exportação aquecida puxa preço do etanol no mercado interno  
Érica Pólo 
 
Com as exportações de etanol aquecidas e o consumo crescente no país, o preço do produto 
no mercado interno reagiu nas últimas semanas, mesmo em época de safra. E a tendência é 
de alta para os próximos meses, acreditam representantes do setor.  
 
"O aumento das exportações será catalisador para os preços do álcool no mercado interno nos 
próximos meses", afirmou ontem João Carvalho do Val, diretor de relações com investidores 
da Usina São Martinho, durante conferência sobre a divulgação dos resultados do 4º trimestre 
da companhia. "Já verificamos aumento de 17% nos preços em junho, em comparação com o 
mesmo mês do ano passado", completou. O executivo acredita em volume de exportações, 
pelo Brasil, até mesmo superior ao estimado pela Unica, de 5 bilhões de litros em 2008. 
Segundo do Val, o país pode chegar a exportar até 6 bilhões de litros neste ano.  
 
O indicador do Cepea mostra que a média de preços do anidro na semana passada foi de R$ 
0,8207 o litro, valorização de 6,51% em relação à semana imediatamente anterior. Quanto ao 
hidratado, o litro teve média de R$ 0,7231/litro, reação de 6,76% considerando o mesmo 
período de comparação. Os preços começaram a reagir a partir de meados do mês de junho, 
quando também se intensificaram as exportações das usinas principalmente para o mercado 
dos Estados Unidos — que importa o anidro. Com o problema das chuvas que atingiram a 
produção de milho naquele país, matéria-prima do etanol norte-americano, o combustível 
brasileiro ficou competitivo.  
 
Unica  
 
Segundo dados divulgados pela Unica ontem, o consumo de álcool hidratado no país entre 
janeiro e maio de 2008 atingiu a marca dos 5 bilhões de litros, contra 3,23 bilhões de litros no 
mesmo período de 2007 — aumento de 54,8%. Em nove estados brasileiros, o crescimento 
ultrapassou a marca dos 100% no período, com destaque para o Mato Grosso, onde o 
consumo do etanol cresceu 219,7%.  
 
A entidade informou, ainda, que irá divulgar neste mês a reavaliação das estimativas iniciais 
de produção. A projeção inicial de moagem foi de 489 milhões de toneladas de cana. Até 15 de 
junho, a moagem na safra 2008/09 foi 4,45% superior à da safra passada na mesma época e 
a quantidade de ATR ficou 2,14% inferior, devido às chuvas. A produção de etanol cresceu 
7,01% em relação à safra 2007/08. Até agora, 61,87% da cana-de-açúcar foi utilizada na 
produção de etanol e 38,13% para produzir o açúcar.  
 
 
 
Leia mais: 
 
 
Investidor aposta no mercado agrícola mesmo com inflação 
Priscila Machado 
 
Mesmo com a inflação despontando como fator limitante ao aumento do consumo doméstico, a 
aplicação em commodities agrícolas deve continuar atraindo investidores, isso porque a queda 
do estoque mundial de grãos é apontada como garantia de alta contínua das cotações.  
 
Até junho, essa valorização já assegurou a melhor margem de rentabilidade dos últimos anos. 
A performance da soja com vencimento em julho, por exemplo, estava projetada em US$ 23 a 
saca, em média, na primeira semana de 2008, mas fechou o período em US$ 34 a saca. O 
desempenho do mercado de milho, ainda que mais modesto, também obteve uma significativa 
valorização, saindo de uma projeção de US$ 24 a saca no início do ano, para fechar o 
semestre com negócios a US$ 28 a saca.  
 



 
"A inflação incomoda, mas a tendência para o trading hoje é de alta", afirma Carlos Widonsck, 
gerente da mesa de commodities do Banco Fator. Para o especialista, mesmo o investidor 
considerado especulador tem uma visão de longo prazo e já esperava o atual cenário de 
desequilíbrio entre oferta e demanda. "Isso reflete a preocupação do todo quanto a falta de 
grãos e dos estoques de passagem. De 2002 a 2008 o estoque caiu mais de 30%, isso uma 
hora ia aparecer", diz. 
 
O aumento do custo de produção pode reforçar essa tendência. A aceleração do preço dos 
fertilizantes pode inibir os investimentos dos produtores neste e insumo, promovendo uma 
possível queda na produtividade e conseqüentemente da oferta. "A parte de insumos em geral 
dobrou de preço e quem é produtor rural vai querer gastar menos. Com um cenário de 
economia crescente certamente haverá desequilíbrio entre oferta e demanda e os investidores 
já estão atentos a isso", avalia Widonsck. 
 
Para o produtor, a tendência deve se estender para o próximo ano quando os altos custos de 
produção devem continuar limitando a expansão das lavouras. O preço dos fertilizantes segue 
sendo apontado como o principal vilão dos agricultores e a perspectiva para os próximos 
meses é de novas altas.  
 
Para o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a expansão da produção agrícola pode 
ser garantida com a ajuda governamental. "Se o crédito for abundante e barato não deve 
comprometer a aquisição de insumos", diz. Rodrigues afirmou ainda que tem ouvido o setor de 
insumos e que os preços não devem ter altas expressivas nos próximos meses. 
 
Para o ex-ministro é necessário que sejam adotadas estratégias de curto prazo e o aumento 
dos recursos disponibilizados pelo governo federal por meio do crédito rural. 
 
Fertilizantes 
 
De acordo com informações da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação(FAO), divulgadas ontem, o terremoto que atingiu a província de Sichuan, na 
China, em maio gerou prejuízos da ordem dos US$ 6 bilhões à agricultura da região, sendo o 
setor de fertilizantes o mais penalizado.  
 
A China é um dos fornecedores do insumo para o Brasil e nos cinco primeiros meses desse ano 
já exportou para o País 169,7 mil toneladas. Além disso, o país é o principal fornecedor da 
Índia, que com as exportações da China limitadas irá concorrer com o Brasil em outros 
mercados. 
 
Um mercado que desponta como opção aos importadores de fertilizantes é Israel. Os setores 
de indústria e comércio de ambos os países aguardam a aprovação no Congresso da 
assinatura do acordo de livre-comércio entre Mercosul e Israel, o que deverá estimular ainda 
mais as vendas de fertilizantes do novo parceiro comercial para o País. 
 
A importação brasileira de algumas matérias-primas, como o cloreto de potássio, de Israel 
aumentou 66,8% de janeiro a maio de 2008 e já totalizam 313,2 mil toneladas, o que equivale 
a US$ 107,8 milhões.  
 
Segundo Avi Milstein, diretor da Rotem do Brasil, controlada do ICL Brasil, as vendas são não 
serão maiores esse ano em razão da escassez de matérias-primas. "Não tem produtos, as 
vendas podem desacelerar, estamos com a capacidade no máximo", diz. 
 
Israel também assinou recentemente com o Brasil um acordo específico para o agronegócio. 
Ontem, durante sua posse frente à presidência da Câmara Brasil-Israel de Comércio e 
Indústria, o empresário Jayme Blay afirmou que uma das prioridades do mandato será o 
crescimento de acordos bilaterais entre os dois países, principalmente no que diz respeito ao 
setor agropecuário. "Vamos incentivar empresas tanto brasileiras quanto israelenses a 



atuarem em ambos os países", afirmou. Este mês o ministro da Agricultura de Israel visita o 
Brasil. 
 
 
                                 Fonte: DCI, São Paulo, 1 jul. 2008. Empresas & Negócios, p. B2.  


